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Tisková zpráva 
 Lukáš Martin: Na veřejných besedách v Žitavě 

převažuje věcnost nad emocemi 
 

Obyvatele německé Žitavy rozděluje plánovaná výstavba nákupního centra. Vyrůst má v samém 

historickém středu města. Žitavská radnice tím chce vyřešit dvojí problém – přilákat zákazníky do 

centra města a hlavně zaplnit vybydlené chátrající domy. Ty by však čekala částečná demolice. 

Žitavská radnice své plány konzultuje s občany a na úterý 16. dubna připravila veřejnou besedu. 

Pozvání na ni přijali také náměstek liberecké primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 

infrastrukturu Lukáš Martin a zástupci libereckého magistrátu z odboru hlavního architekta. Právě 

Liberec má s podobnými stavbami ve středu města poměrně čerstvé zkušenosti. O projektu již 

mluvilo vedení obou partnerských měst při nedávném setkání v Žitavě.    

Projekt Fachmarktzentrum Neustadt se supermarketem, obchody, prostory pro služby a podzemním 

parkovištěm má být ovšem v porovnání s tuzemskými obchodními centry pojat poměrně nezvykle – 

neměl by mít podobu obřího betonového centra, ale spíš shluku malých obchůdků.  

Nákupní centrum má vyrůst v blízkosti radnice na místě staré historické zástavby, do které se co 

nejvíce nenápadně ukryje. Projekt totiž počítá s tím, že původní, avšak již neobydlené domy, sice 

demolice nemine, zachována ale zůstanou jejich průčelí. Celé nákupní centrum by pak měla protínat 

volně průchozí pasáž. 

„Beseda probíhala velmi solidně. Pro nás to byla zajímavá zkušenost, i z hlediska inspirace, jak 

probíhají takové debaty v našem partnerském městě,“ říká náměstek Lukáš Martin. Originální projekt 

ho zaujal. Především tím, že zachovává původní architekturu a respektuje historický ráz centra města. 

„Rozhodně se jedná o vhodnější formu, než stavět uprostřed staré zástavby moderní nákupní 

komplex. Nové nákupní centrum však jistě, jako kterýkoli jiný obchodní dům, způsobí problémy 

v infrastruktuře. To bude potřeba ještě řešit,“ dodává Lukáš Martin. 

Beseda na žitavské radnici přilákala mnoho místních obyvatel. Zajímalo je například řešení dopravy, 

která po otevření centra dle předpokladů naroste. Probírala se i otázka případného vlivu tak velkého 

obchodního centra na stávající obchodníky ve městě, na což hlavně upozorňují kritici výstavby. Ti 

také poukazují na přítomnost nákupních center na okraji města. V Žitavě se dokonce utvořila 

občanská iniciativa proti vybudování centra a Německá nadace ochrany památek kritizovala plány v 

otevřeném dopise. 
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